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Συγχώνευση των ταξιδιωτικών τμημάτων των ισπανικών ομίλων Globalia και Barceló
Οι ισπανικοί όμιλοι Globalia και Barceló επιβεβαίωσαν στις 18 Δεκεμβρίου τ.έ., τη συμφωνία
συγχώνευσης των ταξιδιωτικών τους γραφείων. Η συμφωνία είχε αποφασιστεί το Νοέμβριο του
2019 και επικυρώθηκε τον περασμένο Μάιο από την Εθνική Επιτροπή Αγορών και
Ανταγωνισμού (CNMC), ωστόσο, είχε ανασταλεί καθώς περίμεναν και οι δύο όμιλοι να δουν
μεγαλύτερη βεβαιότητα για το νέο εγχείρημα, ενόψει της, άνευ προηγουμένου, επιβράδυνσης
της εναέριας κυκλοφορίας και του τομέα του τουρισμού παγκοσμίως, ως αποτέλεσμα της
πανδημίας του κορωνοϊού.
Με κοινή τους δήλωση υπογράμμισαν ότι η νέα οντότητα θα προωθήσει τον τουρισμό, ο οποίος
είναι εξαιρετικά σημαντικός για την Ισπανία. Επισήμαναν ότι μαζί θα είναι ισχυρότεροι και θα
είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες τους και να προσφέρουν μεγαλύτερη
σιγουριά στους προμηθευτές. Τέλος, τόνισαν ότι οι πελάτες θα βρουν το 2021 έναν πιο
καινοτόμο, βιώσιμο και ισχυρό ταξιδιωτικό συνεργάτη, με τον οποίο θα μπορούν να
πραγματοποιήσουν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες.
Η νέα οντότητα, η οποία τελικά θα περιλαμβάνει και τις αεροπορικές εταιρίες Evelop και Orbest,
γεννήθηκε με ετήσιο κύκλο εργασιών 4 δις ευρώ, έχει εργατικό δυναμικό άνω των 6.000
υπαλλήλων και πάνω από 1.500 σημεία πώλησης.
Το κλειδί για τη λήψη έγκρισης για τη συγχώνευση των δύο ταξιδιωτικών τμημάτων ήταν η
χορήγηση ενίσχυσης 240 εκ. ευρώ από την Κρατική Εταιρία Βιομηχανικών Συμμετοχών SEPI.
Πηγές που είναι κοντά στην επιχείρηση θεωρούν δεδομένη την εισροή ρευστότητας, η οποία θα
γίνει επίσημη στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου, και η οποία θα χρησιμεύσει για την
αναδιοργάνωση και τη συνεισφορά μετρητών σε έναν τομέα που έχει παραλύσει, καθώς
βρίσκεται χωρίς έσοδα ουσιαστικά από τον περασμένο Μάρτιο. Η Ισπανική Συνομοσπονδία
Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (CEAV) υπολόγισε πρόσφατα ότι ο κύκλος εργασιών στον τομέα του
τουρισμού στην Ισπανία θα κλείσει το 2020 με πτώση της τάξεως του 90% και με τη συντριπτική
πλειοψηφία των 70.000 εργαζομένων να βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής αναστολής
εργασίας ΕRΤΕ, για το οποίο έχει ζητηθεί παράταση έως το τέλος του 2021, με σκοπό να
αποφευχθεί το κλείσιμο 3.000 ταξιδιωτικών γραφείων.
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